
Mötesprotokoll MG kommittémöte 2018-02-20 kl. 18.30 Aktivitetshuset Säve galoppbana 
 
Närvarande: Magnus Nilsson, Theresa Hogart, Frida Schelander, Elin Schelander, Sandra Bark, 
Rickard Holst, Eva-Lena Olsson, Christer Wik, Eva Persson, Lena Persson 
 

1. Mötets öppnande; 5 min 
a) Godkännande av förra mötets protokoll. Godkänt  
b) Val av sekreterare, justerare och tidsvakt. Frida Schelander valdes till sekreterare och 
tidsvakt, Sandra Bark justerare. 

2. Administration; 10 min 
a) Nya hemsidan, kommentarer? Flytta vissa mindre detaljer. Tävlingskalender uppdateras. 

Annars var alla nöjda. 
 

3. Tävling & tävlingstermin; 20 min 
a) Tävlingstermin 2018, senaste status. SM ok? Par 29-30 sept Alleby OK. Lag 13-14 okt OK, 
ev flera arrangörer. 
b) SM-regler. Det behövs uppdateras regler angående funktionärer. Rekommendation om 

ojäviga linjedomare. Frida Schelander och Sofia Bengtsson skriver ihop ett förslag som tas 
upp för diskussion på nästa möte. 

 
4. Nationellt; 40 min 

a) Kick off 2018, blir det av? Beslut – Punkten stryks för tillfället. Tas upp för ny diskussion till 
hösten. 
c) 90/10 projektet hur gå vidare? Projektledare utses. Diskussion + beslut.– Eva Persson är 

projektledare ihop med Lena Persson. Elin Schelander är support. 
d) Linjedomarutbildning 2018. Diskussion + beslut. – Innehåll och ev datum. En genomgång 

av grenregler med olika situationer och hur dom ska dömas. Ska kombineras med en 
skuggning av en redan godkänd linjedomare på en tävling. 8 april sätts som preliminärt 
datum ihop med Götas klubbtävling. 

e) Dragning av SvRF konferens. Information om vad som diskuteras. 
e) Falsterbo 2018. Information. –Frida meddelar att även Norge och Danmark vill vara med 
varsitt lag och det blir en landskamp i år. 
f) Roller i kommittén. Information. – Elin/Alla 
 

5. TR; 10 min 
a) TR gruppen status, uppdaterad info. Förslag på olika internationella regler skall tas upp för 
beslut på nästa möte. Information skickas ut till alla klubbrepresentanter. 

        
6. Marknadsföring; 10 min 

a) Sociala medier. Ansvarig utses. Information + beslut. – Sofia Bengtsson har bidragit med 
många bra idéer och utses till ansvarig. 
e) Uppvisningsförfrågningar. Utse en ansvarig. Beslut. – Sandra Bark kan vara ansvarig för 

att delegera ut frågorna till klubbarna. 
 

7. Internationellt; 10 min 
a) Internationella mötet. Information. -Ulle. Ulle kunde inte närvara på dagens möte, 
punkten skjuts upp till nästa möte.  
 



8. Ekonomi; 15 min 
a) Status budget 2018. Information. – Inget nytt 
b) Materialvagnen. Diskussionspunkt. – Reklamlappen kommer skickas ut av Elin till 
kommitté och intresselistan. 
c) Startkit, vad ska köpas in? Punkten skjuts upp 
 

9. Landslag; 10 min 
a) Spetsgruppen 2018 status. Inget nytt.  

10. Övriga punkter; 5 min 
a) Varje punkt får max ta 2 min (annars in på agendan). Inga övriga punkter 

11. Nästa möte; 5 min 
a) Tid & plats. 20 mars 2018, GHSK 
b) Punkter till nästa möte. 

Roller i kommittén. Information. – Elin/Alla 

Beslut på TR-ändringar 

Internationella mötet. Information. -Ulle. 

SM-regler. Frida och Sofia 

Mötesdisciplin 
Kom i god tid, mötet börjar utsatt tid. 
För att hålla mötet så kort och informativt som möjligt så är varje punkt beskriven med ett syfte 
såsom ”Diskussionspunkt” innebär att det fritt att diskutera kring ämnet inom angiven tid och 
viktigt är att hålla sig till sak, vid ”Information” ger ägaren av punkten information om ämnet (ev 
frågor kring detta kan såklart ställas), vid ”Beslut” skall beslut tas i frågan för avslut, eventuella 
diskussioner OK men skall leda till att beslut kan tas.  

Utsedd tidsvakt ser till att agendan håller tidsmässigt, när tiden för punkten är uppnådd skall det 
informeras och vid behov förlängs tiden på punkten. 

 

Alla kommittémedlemmar och klubbrepresentanter förväntas komma på kommittémötena, vid 
förhinder skall ordförande/kommittén informeras innan mötet och ev input på punkterna i 
agendan kan lämnas i samband med detta. 


